
 

TR-POSTEN 
UGE 37/15 NR. 1 
 

 

 
 

Uddannelsesforbundet 

Nørre Farimagsgade 15 

1364 København K 

Tlf.: +45 70 70 27 22 

info@uddannelsesforbundet.dk 

www.uddannelsesforbundet.dk 

  

7. september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af pensionsselskab – lærere på erhvervsskolerne 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Sidste frist for at vælge overgang fra PFA til Lærernes Pension er den 30. september 2015.  

 

På en række informationsmøder i de seneste uger har PFA og Lærernes Pension orienteret om 

deres tilbud.  

 

Er du i tvivl om overgang til Lærernes Pension, kan du bede om en konkret pensionsudregning, 

som forholder sig til dine forhold.  

 

Du kan læse om pensionsvalget på www.lppension.dk – klik på Uddannelsesforbundets logo. 

 

 

Konfliktlån (OK 13) og kontingentforhold 
Af leder administrativ enhed Hanne Marx 

 

Vi har for tiden rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der vil vide, hvornår de er færdige med 

at betale konfliktlån, og om kontingentsatserne ændres. Da I sikkert også bliver spurgt, og da vi 

har fået en del nye tillidsrepræsentanter siden lockouten i april 2013, får I her en oversigt over, 

hvad der sker med kontingentsatserne for vores medlemsgrupper, jf. beslutningerne på den 

ekstraordinære kongres 5. oktober 2013. 

 

En gruppe sker der ændringer for nu fra oktober måned. Det er de medlemmer, der var lockoutet, 

og som tog konfliktlån hos os. De har betalt sidste afdrag her i september og vil opleve en mindre 

månedlig udgift frem til april 2016, hvor kontingentet stiger til normal størrelse. Dog gælder det 

ikke for de medlemmer, der har valgt at forlænge løbetiden på lånet. Deres månedlige udgift 

fortsætter uændret. 
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I et skema ser det sådan ud: 

 

Medlemsgruppe 

 

Beskrivelse 

Lockoutede medlemmer, som 

ikke har taget konfliktlån 

De fortsætter med at betale det nedsatte grundkontingent til 

og med marts 2016 (102 kr. om måneden). 

 

Fra 1. april 2016 stiger grundkontingentet til det normale 

niveau (430 kr. om måneden), dvs. niveauet fra før lockouten 

i 2013. 

 

Lockoutede medlemmer, der 

har valgt konfliktlån med 

afdrag i 28 mdr. 

 

De betaler det sidste låneafdrag i september 2015. 

 

Herefter betaler de alene det nedsatte grundkontingent (102 

kr. om måneden) i 6 måneder fra og med oktober 2015 til og 

med marts 2016. 

 

Fra 1. april 2016 stiger grundkontingentet til det normale 

niveau (430 kr. om måneden), dvs. niveauet fra før lockouten 

i 2013. 

 

Lockoutede medlemmer, der 

valgte at omlægge 

konfliktlånet til en løbetid på 

godt 4 år (afdrag i 50 mdr.) 

 

De betaler fortsat det samme beløb (sum af grundkontingent 

og låneafdrag, 579 kr. om måneden) til og med juli 2017. 

 

Fra 1. august 2017 falder beløbet til det normale niveau (430 

kr. om måneden), dvs. kontingentniveauet fra før lockouten i 

2013. 

 

Ikke-lockoutede medlemmer, 

som blev ansat inden for vores 

område før lockouten 

De betaler fortsat det samme kontingent (grundkontingent og 

konfliktkontingent, i alt 588 kr. om måneden) til og med juli 

2017. 

 

Fra 1. august 2017 falder kontingentet til det normale niveau 

(430 kr. om måneden), dvs. niveauet fra før lockouten i 2013. 

 

Nyansatte medlemmer, som er 

blevet ansat inden for vores 

område efter lockouten 

De fortsætter med at betale det normale kontingent (430 kr. 

om måneden), dvs. kontingentniveauet fra før lockouten i 

2013. 

 

 

 

De nævnte beløb er nugældende satser for medlemmer ansat på mere end halv tid. Medlemmer 

ansat på halv tid eller derunder betaler det halve. Alle satser ændres per 1. januar efter 

nettoprisindekset. 

 

Ud over de nævnte beløb betaler sektionsmedlemmer suppleringskontingent og 

sektionskontingent, og foreningsmedlemmer betaler foreningskontingent. 
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Vær opmærksom på, at der gælder specielle regler for medlemmer, der kommer fra DLF og FSL, 

hvis de har været ansat inden for områderne under lockouten. De får f.eks. ikke 3 måneders gratis 

medlemskab ved indmeldelse i Uddannelsesforbundet. 

 

 
Løn pr. 1. august 2015 – daghøjskoler og projekter (FOAS almene område) 
Af konsulent Lene Bjerre Aagesen 

 

Det private område – FOAS almene 

 

Pr. 1. august 2015 er der en mindre stigning i timelønnen for undervisning. Timelønnen for under-

visning stiger fra 359,83 kr. til 361,58 kr. Stigningen sker på baggrund af parternes aftale om tek-

nikken i hvorledes timelønnen fastsættes. 

  

Timelønnen for en arbejdstime ændres ikke.   

 

Se den aktuelle løntabel for området. 

 FOAS Almene lærere  

Der er ikke generelle procentmæssige ændringer i denne ombæring, da den næste generelle regu-

lering for FOAS almene først sker pr. 1. april 2016. 

 

 

Folder om Uddannelsesforbundets seniorgruppe 
Af konsulent Stig Borberg 

 

Hvis du har medlemmer, der planlægger at gå på efterløn eller pension, så er medlemskab af for-

bundets seniorgruppe måske noget for dem. Seniorgruppen har udarbejdet en folder, og man kan 

også læse mere om seniorgruppen på forbundets hjemmeside her. 

 

 
Produktionsskolerne: Aktuelle tilbud fra Giv agt om uddannelse af arbejdsmiljø-
repræsentanter 
Af konsulent Erling Kure 

 

Næste kursus: Obligatorisk Arbejdsuddannelse er i dagene 20. – 22. oktober 2015, kl. 8.30 – 16 

på Elsesminde, Odense Produktionshøjskole. 

 

Tilmelding til Kurset er er via mail til (ba@elsesminde.dk) med navn og skolens navn, adresse på 

skolen og CVR-nr., samt de tilmeldte personers funktion og e-mail. 

Hvis der er særlige forhold i forhold til fakturering (EAN/mail/adresse/kontaktperson).  

Tilmeldingen allersenest den 18. september 

 

Kursus vedrørende fornyelse af dispensation afholdes på Rebild Produktionsskole (hvis der er til-

meldte nok) den 4 november, seneste tilmelding den 2. oktober.  

 

Omtaler på giv agt: 

http://www.fpp.dk/givagt/index.php/kurser/giv-agt-kurser   

http://www.fpp.dk/givagt/index.php/kurser/giv-agt-kurser/lovpligtige 

 

mailto:lba@uddannelsesforbundet.dk
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/FOAS%20almene%20omraade%20daghoejskoler%20projekter.aspx#.VS-Yu_msXNt
mailto:sbo@uddannelsesforbundet.dk
http://www.uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Om%20forbundet/Seniorerne/~/media/Files/Om%20forbundet/Seniorerne/faelles%20broch%20seniorene%202011.ashx
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Seniorerne.aspx
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http://www.fpp.dk/givagt/index.php/kurser/giv-agt-kurser/lovpligtige
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Presse 

31. august 2015: Arbejderen.dk: Tillidskrise på erhvervsskolerne 

1. september 2015: Altinget: Priskrig skader integrationen 

2. september 2015: DR: Vold og trusler: Udsatte unge skaber problemer på landets VUC-centre 

 

 

 

https://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/310815_Arbejderen%20Tillidskrise.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2015/010915_Altinget%20Priskrig%20skader%20integrationen.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/020915_DR%20Udsatte%20unge%20skaber%20problemer%20paa%20VUC.aspx

